Załącznik Nr 1do SIWZ– WZÓR FORMULARZA OFERTY
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
na dostawy p.n.:
SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON,
BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 98 I PB 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA
Z O.O. W SKIERNIEWICACH
opublikowanego w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzkskierniewice.pl
oraz w Suplemencie do DUUE pod pozycją nr …………………. – 2017 .
1.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
96 – 100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. PRZEDMIOT OFERTY
Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia wg cen netto ustalonych
przez PKN ORLEN, opublikowanych na www.orlen.plz dnia 27.03.2017 r. pomniejszonych o upust w
wysokości:



olej napędowy upust ………zł
słownie: ……………………………………….. netto



benzyna bezołowiowa PB 95 upust ………. zł
słownie:…………………………………………… netto



benzyna bezołowiowa PB 98 upust …… zł
słownie:……………………………………………. netto

Uwzględniając powyższe:
Cena brutto oferty = cena brutto oferty Pb 95 + cena brutto oferty Pb 98 + cena brutto oferty ON
1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

wynosi:
……………………………………
…………………………………………………………)

PLN

(

słownie:

VAT……% wynosi: …………................. PLN ( słownie:…………………………………………………………)
Cena netto oferty:
wynosi:
……………………………………
…………………………………………………………)

PLN

(

słownie:

Oświadczamy, że oferowany upust przez nas nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.
Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*.
Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:*
A.………………………………….. podwykonawca……………………………………………….
B. ………………………………….. podwykonawca……………………………………………….
.
5. OŚWIADCZENIA
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wymaganym w SIWZ;
2) oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym
z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte;
3) w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr do niniejszej SIWZ;
4) oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiającego;
5) akceptuję termin związania ofertą – 60 dni;
6) akceptuję warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
7) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia;
8) oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach;
9) niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]2;
6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

………………………………………………………………………………..
……………………………………………....................................................
……………………………………………....................................................
……………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………

Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do
………………………..podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Miejscowość / Data

UWAGA
Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem
2

Wykonawca usuwa niepotrzebne

